Obchodní podmínky - (OP)
I.

Základní ustanovení

Obchodní podmínky, dále jen OP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na
jedné straně je společnost A&P
Production s.r.o., provozovatel domény www.navigace24.eu, IČ 279 32 273, DIČ CZ27932273, se
sídlem Ocelíkova 4/713, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze v oddíle B, vložka 127392 jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i
spotřebitelem. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce
www.navigace24.eu/kontakty
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní
stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č.
89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních
předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb.,
vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o
spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a
v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou
součástí kupní smlouvy.
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého
povolání.
Podnikatelem se rozumí:
•
•
•
•

osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních
předpisů, a
osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního
předpisu.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří
nakupní řád a reklamační řád, s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání
objednávky.
Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží
prodávajícím na stránky nebo odesláni emailu s nabídkou produktů, kupní smlouva vzniká odesláním
objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající
neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto
potvrzení nemá vliv.
Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží
kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného

souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného
práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy
kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba
práva či prorogace soudu nebudou přípustné.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy,
platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

II.

Ochrana osobní údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění
plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny,
poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího
se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů
neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na
ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní
údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a
marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s
platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v
platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování
těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro
marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až
do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu A&P
Production s.r.o., Ocelíkova 4/713, Praha 4, 149 00. Za písemné vyjádření se v tomto případě
považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových
stránkách www.navigace24.eu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na
jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formláře včetně práva požadovat vysvětlení a
odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

III.

Provozní doba

Objednávky přes eshop prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Ostatní objednávky – Pondělí – Pátek 9.00 – 18.00hod.

IV.

Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj.
včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to
se netýká případných poplatků za dopravné apod.

V.

Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před
provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE
apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Možnosti objednání sortimentu jsou:
•
•
•

VI.

prostřednictvím elektronického obchodu na www.navigace24.eu/eshop
elektronickou poštou na adrese: info@navigace24.eu
telefonicky

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím
Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského
zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na
odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č.
89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).
Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od
převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li
se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do
14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů
spojených s vrácením zboží.
Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud
možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude
vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu
odpovídající částku.
Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku
nemá zejména, v případě smluv:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil
spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli
podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena
závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně
smíseno s jiným zbožím,
opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však
neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než
vyžádaných náhradních dílů,
dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej
není možné vrátit,
dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich
původní obal,
dodávce novin, periodik nebo časopisů,
ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění
poskytuje v určeném termínu,
uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím
výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a

podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na
odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy prodávajícím
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech:
zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží,
dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh
zboží obvyklá). V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat
kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou
částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším
možném termínu a to nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

VII.
•
•
•
•

•

•
•

Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží.
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104
(nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady
v době 24 měsíců od převzetí zboží,
Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím se
rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem,
výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy
očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá
požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle
používá.
Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku),
má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci
bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu
nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží
nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc
má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne
převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční
odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména
ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

U nás zakoupené zboží můžete v případě výrobní vady reklamovat jedním z uvedených způsobů:
•
•

osobně po telefonické dohodě viz. kontakty
zasláním poštou do sídla firmy s popisem závady

Doklad prokazujícím zakoupení zboží je faktura, nebo dodací list.
Kupujícímu – spotřebiteli bude reklamace bude vyřízena nepozději ve 30denní lhůtě.

VIII.

Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky (platné pro nákup v eshopu):
•
•
•
•
•

IX.

platba v hotovosti při osobním předání – účtujeme manipulační poplatek 49.-kč
platba předem bankovním převodem
na dobírku při doručení zboží přepravní službou
platby v EUR bankovním převodem na EUR účet prodávajícího
platba kartou MasterCard nebo Visa(prostřednictvím zabezpečeného platebního terminálu
Fio banka a.s.)

Dodací podmínky a ceny dopravy

Osobní odběr
Zboží může převzít pouze kupující nebo jím pověřená osoba. Prodávající může požadovat po
kupujícím identifikaci platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Prodávající v
případě platby kupujícího při osobním odběru účtuje manipulační poplatek 49.-kč
Zasílání přepravní službou
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. PPL, nebo Českou poštou s.p.. Přepravce
běžně dodává zásilky kamkoliv v ČR do 24 hodin, SR do 72hodin po převzetí od prodávajícího.
•
•

Cena přepravy ČR: S dobírkou 149.-kč Bez dobírky 99.-kč
Cena přepravy SR: S dobírkou 179.-kč Bez dobírky 139.-kč Pro SR platí výše uvedené částky v
EUR dle aktuálního kurzu

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu
eshop@navigace24.eu nebo info@navigace24.eu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez
zbytečného odkladu zaslat,
e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození
zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se
nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

X.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1. 2014. Prodávající si vyhrazuje právo
změnit Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Tento reklamační řád je platný od 1.1.2014
Tyto záruční podmínky jsou platné od 1.1.2014

